

A N A L Y T I C K É     H O D N O T E N I E    P R  Á  C E


Odvetvie : kultúra


Číslo :
                        1418 
Platová
trieda : 10.08.6.4.08
Názov činnosti  / funkcie / :   Tanečný a hlasový pedagóg I




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie : Konzervatórium

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax : do 3 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Zabezpečovanie hlasovej alebo pohybovej pripravenosti umelcov na zvládnutie umeleckého diela

-	po pedagogickej stránke pripravovanie a udržiavanie interpretačnej úrovne umelcov z hľadiska hlasovej a pohybovej kultúry podľa zámerov režiséra, choreografa alebo zbormajstra,
-	sledovanie dosahovaných výkonov a navrhovanie opatrení na ich sústavné zdokonaľovanie,
-	spolupráca pri naštudovaní a realizácii umeleckého diela,
-	koordinácia nácvik s jednotlivcami i uceleným kolektívom,
-	vykonávanie dozoru na predstaveniach,
-	v súboroch piesní a tancov pripravovanie sólistov, členov tanečnej zložky na zvládnutie špecifických prvkov ľudovej pohybovej kultúry. 














POZNÁMKA : 

DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 










A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX  / základná  odborná príprava , 
     nadväzná odborná príprava, odborná prax /


body :    115

A.1.4.  Konzervatórium                                                                                                                                            95

A.3.3.  do 3 rokov                                                                                                                                                    20





B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE / zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zaradenie alebo
     zložitosť požadovanej techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných  
     vzťahov /


body :   170    

B.1.5./3.   samostatné špecializované práce s vysokými nárokmi na iniciatívu, analýzu výsledkov
                práce a príprava opatrení na zlepšenie umeleckého výkonu                                                               120
B.2.3.       zložitá technika vlastnej činnosti                                                                                                            20
B.3.3.      sústavná koordinácia a subkoordinácia práce s jednotlivcami i celým súborom                                    30




C.  ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce , 
      zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného 
      rizika vzniku škody /

body :     50   

C.1.2.  zodpovednosť za celkový výsledok práce umeleckého kolektívu                                                               35
C.2.2.  možnosť ohrozenia zdravia najmä pri nácviku pohybovej kultúry                                                               15





D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :     99    

D.1.2./2.   zvýšené fyzické zaťaženie svalov alebo hlasiviek                                                                                 14
D.2.3./3.   pestrá práca vyžadujúca pozornosť, usmerňovanie jednotlivcov i celého súboru                                 30
4./2.          permanentný styk s umelcami v nekonfliktnom prostredí                                                                      30
II.2./III.3.   zaťaženie viacerých zmyslových orgánov                                                                                             25





CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                        434                                                              



